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Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu

Bezpieczny chodnik - lnstalator6w

Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
(nazwa wydzialu oraz urzqdu dzielnicy/biura lub jednostki)

Wydzial Utrzymania i Remont6w D169
Zarzqd Dr6g Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

Projekt nie narusza przepis6w prawa
powszechnie obowiezujacego,
akt6w prawa mieiscowego

I spetniono !

nie speiniono

I I spelniono !

nie speiniono

wtym

Uwagi:

2.

Pror."f].-i"6ci siq w zakresie zadaf
m.$. warszawy

wlasnych

I

Uwagi:

3.

M.st. Warszawa posiada
do dysponowania
na kt6rei projekt bqdzie

Uwagi:

t6ul prawny

nieruchomoSciq,

I X spetniono !

nie spelniono
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Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich,
w tym praw autorskich i praw zaleinych

4. E projekt nie narusza praw autorskich | [ spetniono !
! do projektu zostala dolaczona zgoda autora

nie sperniono

na wykorzystanie utworu (jeieli jest wymagana)

Uwagi:

-)'

Projekt nie narusza norm, standard6w
oraz przepisriw technicznych

ffi

spetniono !

nie spelniono

Uwagi:

o.

Projekt iest moiliwy do zrealizowania
we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji,
w tym czy rea[zacra projektu nre korrdule
realizowanymi pzedsiQwzieciami m,st. Warszawy

z

II o-z
spernrono
I t\
-'

L l nte sperntono

Uwagi: Projekt zostal okrojony o odcinki objete podpisanymi jui umowami u2yczenia pomiqdzy m.st
Warszawa reprezentowanym ptzez ZDM, a poszczeg6lnymi inwestorami/deweloperami budujqcymi
osiedla wzdlu2 ul. lnstalator6w.

''

Realizacla prorektu we wskazanej w zgloszeniu
projektu lokalizacii nie naruszy

gwarancji I
m.st. Warszawie Przez wykonawcq I

udzielonej
na istniejqcq w tei lokalizacji i

o-,,

lAl

spetnlono Ll nle spelnlono

I

spetniono

Uwagi:

a.

DoTepT n" rynku technologie umoiliwiajq
rea[zacle projenu

!

nie spelniono

Uwagi:

9.

ru'

W prrypadku, gdy do realizacji projektu sq
wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne,
cry ich uzyskanie jest moiliwe i pozwoli
zrealizowad oroiekt w trakcie roku

Projekt iest moiliwy do zrealizowania
w trakcie jedneBo roku budietowego

I

spelniono

ffi

!

spelniono

nie spelniono

!

!

nie dotyczy

nie spelniono

Uwagi:

\
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11.

Projekt nie iest sprzeczny z dokumentami
programujacymi rozw6j m.st. Warszawy
niebqdqcymi aktami prawa miejscowego,
w tym strategiami, programami oraz
Wieloletniq Prognoza Finansowq w zakresie

12. ffi;:il1,fff:,T"]nogq korzvsta6

I spelniono !

nie spelniono

| X,o"rniono !

nie sperniono

Uwagi:

W prrypadku proiek6w infrastrukturalnych,
remontowych lub polegajacych na zakupie
sprretu lub uzadzerl - minimalna dostqpno66
projektu wynosi co najmniej 25 godzin
tygodniowo, pomiqdzy godz. 5:fiI.22:00,
lub niedzieli

I

spetnlono

!

nie spelniono

!

nie d

UwaBi:

L4,

W przypadku, gdy prolekt skierowany jest
do ograniczonel grupy odbiorc6w - wskazule
zasady rekrutacji, wtym sposob informowania
o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia
i zakofczenia oraz krvteria naboru

l!spelniono !niespelniono Inie

Uwagi:

ls.

wvrqcznie
::ff::1ffi:,-J:"ilwvkonania

i

X soerniono

fl

nie sperniono

Uwagi:

Projekt nie wiQie siq z koniecznoSciq
wykonania kolejnych etap6w realizacji

17.

Brak wskazania notelciatygo
lwkonawcyJ
trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

Uwagi:

A

I spelniono !

nie spelniono

] X spetniono !

nie spetniono
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18.

(z uwzglqdnleniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w realizowanych w ramach

budietu obvwatelskieso oraz kosztami eksoloatacii w roku
lnstalator6w na odcinku od lnstalator6w nr 3 do przystanku lnstalator6w
Powierzchnia 531 m2

-

KIS 01

(odcinkowo)

Cena 1 m2 = 400 zl

531 x 400 = 252.400 zl
Pozostale koszty ok. 30.000 zl
tqcznie ok. 282 4OO 2l

.io

Utrzymaniefaktycznychkoszt6wrealizacii
w ramach limitu wartosci pojedynczego proiektu

I spelniono !

nle spelniono

Uwagi:

Dodatkowe informacie
Projekt uzyskal pozytywne opinie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Zarzadu Zieleni oraz
Biura Polityki Mobilno6ci i Transportu.

Potencialne skutki realizacli projektu dla przestrzeni publicznej oraz spoleczno6ci lokalnej
(wypelnia siq tylko w przypadku projekt6w ocenionych pozytywnie)
Remont chodnika wptynie znaczqco na poprawe bezpieczeistwa i komfort uiytkowania chodnika przez
pieszych.
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Zmiana projektu
(wvpelnia sie wylacznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagaja wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o mo2liwo6ci dokonania
zmian
Spos6b przekazania

informacji
Uwagi

08.04.2020

I

!

e-mail

!

telefon

osobi6cie

Zgodq na zmiany w prolekcie po kilku kontaktach uzyskano dnia

24.05.2020
Zgoda (pisemna lub elektroniczna)

projektodawcy udzielona w terminie
5 dni od dnia przekazania informacji

I

!

spelniono

nie

spelniono

!

nie dotyczy

tnformacje o zmionoch wprowodzonych zo zgodq projektodowcy, o tokZe uzosodnienie tych zmion
naleiy zamieicit w zolqczniku do niniejszej korty oceny.

Wynik oceny merytorycznej

ISTA NACZEL NIK\VYDZIALU
KOi\,4U N tKAC,Jt SPOt-ECZNEJ

(data i podpis osoby dokonujEcej oceny)
lub dyrektora jednostki wlaiciwego do

